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Pauta
· Discussão para entendimento das principais lacunas e desafios para o efetivo cumprimento pelas
diretorias do BACEN da Resolução CMN nº 4.327, de 25 de abril de 2014, a qual dispõe sobre a
obrigatoriedade de adoção de Políticas de Responsabilidade Socioambiental (“PRSAs”) pelas
instituiçõesfinanceiras vinculadas ao Banco Central do Brasil.
· Como o BACEN (a par do concurso com outros órgãos de gestão e controle, como a Comissão de
Valores Mobiliários, por exemplo), pode melhorar suas estratégias de governança e de gestão para
fiscalizar e controlar os financiamentos e investimentos, diante da observância dos instrumentos de
política de meio ambiente (licenciamento ambiental, zoneamento territorial, avaliação de impactos
ambientais) e de eventuais ações judiciais ou extrajudiciais por danos ambientais (envolvendo
responsabilidade administrativa, civil ou criminal) ou decorrentes de fiscalização ou autuação por
financiamentos ou concessão de crédito por instituições financeiras e bancos, no caso de
descumprimento de princípios fundamentais, leis, normas e regulamentos vigentes)?
· Como o Ministério Público brasileiro e outros órgãos de controle, como o Tribunal de Contas da
União e o CADE - Conselho Administrativo de Defesa Econômica, podem auxiliar o BACEN no
estabelecimento de uma agenda mais efetiva de controle, monitoramento e fiscalização com escopo
comum?
· Como implementar o intercâmbio de informações e de relatórios de fiscalização e sobre
implementação de planos de ação entre BACEN, CVM, TCU, Conselho Administrativo de
Defesa Econômica (CADE), IBAMA e Ministério Público, na busca efetiva do atendimento
das responsabilidades? Como pode ser estabelecida uma pauta conjunta do BACEN com MPF
com relação a essas questões? Quais seriam as principais questões que deveriam fazer parte
desta pauta conjunta para ser planejada e implementada em curto, médio e longo prazos?

